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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 66η 

Απόφαση υπ’ αριθμ.  2973/2021 
Στην Αθήνα, σήμερα 28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., έλαβε χώρα διά τηλεδιάσκεψης, σε 
εφαρμογή της από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-20), η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 1106014/23-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, η 
οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 23-12-2021. 
 

Θέμα 40ο  
Εισήγηση για άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για το πεδίο του 
Άρεως. 
 
Στην τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 
 Παπαγεωργίου Νικόλαος 
 Κόκκαλης Βασίλειος 
 Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
 Καραμάνος Χρήστος 
 Κατσικάρης Δημήτριος 
 Μεθυμάκη Άννα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Αγγελόπουλος Γεώργιος 
 Μελάς Σταύρος 
 Βάρσου Μαργαρίτα 
 Λογοθέτη Αικατερίνη 
 Χρονοπούλου Νίκη 
Απόντες από την τηλεδιάσκεψη:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 
 Γεωργόπουλος Γεώργιος 
 Αδαμόπουλου Γεωργία 
 Αλεξανδράτος Χαράλαμπος 
 Κουρή Μαρία 
 Μπαλάφας Γεώργιος 
 Τημπλαλέξης Γρηγόριος 

 
Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα πέντε (5) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα 
Δέσποινα Βασάκη. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην Τηλεδιάσκεψη συμμετέχουν 12 από τα 13 μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής για τα εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

 

ΑΔΑ: 63ΜΟ7Λ7-7Φ4



 

 2 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 176 «Αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής» του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει.  
2. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής- Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας 
των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). 
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/ΦΕΚ 87Α/07.06.10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και τις 
όμοιες του Ν. 4071/2012. 
4. Την με αριθμό 37419/13479/11-5-2018 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η με αριθμό 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση – επικαιροποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ 1661/Β’/11-5-2018).  
5. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74/26-03-2014). 
6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Την με αριθμό 499022/2-9-2019 (ΦΕΚ 688/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./3-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής: Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων.  
8. Την με υπ’ αριθμ. 625207/23-7-2021 (ΦΕΚ 3353/Β’/26-7-2021) απόφαση του Περιφερειάρχη 
Αττικής περί «παράτασης θητείας των Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Αττικής- Ορισμός 
Αντιπεριφερειαρχών- Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 457959/1-7-2020 απόφασης του 
Περιφερειάρχη Αττικής κλπ. 
9. Την με αρ. 864073/14-10-2021 (ΦΕΚ 4832/Β’/19-10-2021) απόφαση Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες, Περιφερειακούς Συμβούλους στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής 
& παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας Αττικής, σε προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών 
Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής & σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης 
εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττική.  
10. Επρόκειτο να συζητηθεί, ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας, κατά τη δικάσιμο της 15ης  
Δεκεμβρίου 2021, η με αριθμό  Ε2273/2020 Αίτηση Ακύρωσης των ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. 
κ.λπ. (26), στρεφόμενη κατά του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.  
Με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η ακύρωση α) της 818/35619/13-5-202 απόφασης του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία 
και Ανάδειξη του Πάρκου Πεδίον του Άρεως της Περιφέρειας Αττικής και β) της 838/36515/18-5-2020 
απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία ανακλήθηκε η 
3320/106138/ΠΕ/4-2-2020 απόφαση του ιδίου οργάνου περί κατεδάφισης – απομάκρυνσης 
αυθαιρέτων κατασκευών σε δημόσια αναδασωτέα έκταση.  
 
Το Πεδίο του Άρεως ανήκει στην (αιρετή)  Περιφέρεια Αττικής. Η διοίκηση του Πεδίου του Άρεως 
(«οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διεύθυνση, συντήρηση, επέκταση  και εκμετάλλευση του 
Άλσους Πεδίου Άρεως»)   περιήλθε, δυνάμει του π.δ. 98/2000 (ΦΕΚ Α 85) στη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αθηνών-Πειραιώς (και νυν Περιφέρεια Αττικής), η οποία πλέον έχει  την εκ του νόμου 
υποχρέωση, για την εύρυθμη λειτουργία του πάρκου, για την εκτέλεση έργων εντός αυτού με σκοπό τη 
συντήρηση του πρασίνου αλλά και τη δημιουργία δραστηριοτήτων για τη χρήση του χώρου από τους 
πολίτες, κατοίκους, επισκέπτες. 
 
Δεδομένης της εξαιρετικά σημαντικής περιβαλλοντικής, κοινωνικής και πολιτιστικής σημασίας του 
Πεδίου του Άρεως για το σύνολο του λεκανοπεδίου Αττικής, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας 
Αττικής συνέταξαν Μελέτη Διαχείρισης του Πάρκου, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 της Υ.Α. 
133384/6587/10-12-2015, όπως ισχύει, προκειμένου να προχωρήσουν σε μια συνολική αισθητική και 
λειτουργική  αναβάθμιση και αξιοποίηση του, προς όφελος της κοινωνίας και όλων των κατοίκων. Η 
Μελέτη αυτή τέθηκε προς έγκριση από την Περιφέρεια Αττικής προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Αττικής και εγκρίθηκε με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη. Κατά της απόφασης έγκρισης, ασκήθηκε η 
προς συζήτηση Αίτηση Ακυρώσεως.  
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Η  Περιφέρεια Αττικής έλαβε γνώση της κατάθεσης  Αίτησης Ακύρωσης κατά της Μελέτης 
Διαχείρισης, παντελώς τυχαία, λίγο πριν από τη συζήτηση, την  Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, 
από το μισθωτή του κτιρίου «ΑΛΣΟΣ», του περιβάλλοντος τούτου χώρου και της καφετέριας-κυλικείου 
«ΓΑΡΔΕΝΙΑ», χωρίς να της έχει κοινοποιηθεί το δικόγραφο της Αίτησης, και χωρίς να μπορεί χρονικά 
να ασκήσει το νόμιμο δικονομικό της δικαίωμα  Παρέμβασης στη Δίκη.  
Αμέσως μόλις λάβαμε γνώση αυτής, δόθηκε εντολή στο δικηγόρο της Περιφέρειας κ. Πάσχο, 
προκειμένου να απευθυνθεί στο Δικαστήριο και να ζητήσει αναβολή της συζήτησης, προκειμένου να 
μπορέσει η Περιφέρεια Αττικής να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της για Παρέμβαση, εντός της 
προβλεπόμενης προθεσμίας. Μετά από την κατάθεση έγγραφου αιτήματος, και επικοινωνία με τον 
Εισηγητή της υπόθεσης του Συμβουλίου Επικρατείας, δόθηκε τελικά αναβολή από το Δικαστήριο για 
την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022, προκειμένου η Περιφέρεια να ασκήσει Παρέμβαση.  
 
Επειδή πρόκειται για ένα χώρο που ανήκει στην αποκλειστική διοίκηση και διαχείριση της Περιφέρειας 
Αττικής,  
Επειδή η υπό κρίση Μελέτη Διαχείρισης, έχει συνταχθεί αποκλειστικά από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Αττικής,  
Επειδή η έκβαση της Δίκης, έχει σημαντικό ενδιαφέρον για την Περιφέρεια Αττικής, αφού το σύνολο 
των προβλεπόμενων έργων και αισθητικών αναβαθμίσεων που προτείνονται, θα υλοποιηθούν από την 
Περιφέρεια Αττικής,  
Θεωρούμε σκόπιμο και αναγκαίο, να καταθέσει η  Περιφέρεια Αττικής δικόγραφο Παρέμβασης ενώπιον 
του Συμβουλίου Επικρατείας στη δίκη αυτή, προκειμένου να εκθέσει ενώπιων Σας τις  απόψεις της, και 
να υπερασπιστεί τη Μελέτη που συνέταξαν οι υπηρεσίες της, ώστε το Δικαστήριο να διαμορφώσει 
πλήρη και σφαιρική κρίση επί των τιθέμενων ζητημάτων.  
 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
Την άσκηση Ενδίκων Μέσων από την Περιφέρεια Αττικής, στην με αριθμό  Ε2273/2020 Αίτηση 
Ακύρωσης των ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. κ.λπ. (26),  κατά του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στη δίκη και να υπερασπιστεί τη Μελέτη 
Διαχείρισης που η ίδια συνέταξε.  
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

        ομόφωνα  αποφασίζει 
 

Την άσκηση Ενδίκων Μέσων από την Περιφέρεια Αττικής, στην με αριθμό  Ε2273/2020 Αίτηση 
Ακύρωσης των ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. κ.λπ. (26),  κατά του ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, προκειμένου να μπορέσει να συμμετάσχει στη δίκη και να υπερασπιστεί τη Μελέτη 
Διαχείρισης που η ίδια συνέταξε. 

 
 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Χρονοπούλου Νίκη απέχει από την 

ψηφοφορία. 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Παπαγεωργίου Νικόλαος 
Κόκκαλης Βασίλειος 
Κοσμόπουλος Ελευθέριος  
Καραμάνος Χρήστος 
Κατσικάρης Δημήτριος 
Μεθυμάκη Άννα 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Μελάς Σταύρος 
Βάρσου Μαργαρίτα 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Χρονοπούλου Νίκη 
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